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Dzień Środków Społecznego Przekazu

Duch w klatce
i katoliccy dziennikarze

Zawód podwyższonego ryzyka
Jakiś czas temu miałem spotkanie w zespole szkół na Podkarpaciu, gdzie uczniowie, na prośbę księdza, głośno
odmówili modlitwę w mojej intencji. W Gdańsku natomiast na mój widok ktoś odkręcił szybę w aucie i wygrażał
mi, krzycząc, że pracuję w szczujni… – tak o realiach swojej pracy opowiada znany dziennikarz telewizyjny
Krzysztof Ziemiec

duchowe poszukiwania

I

zielone płuca świata zagrożone

Wokół katolickiego dziennikarstwa narosło sporo
nieporozumień. Niektórzy wzbraniają się nawet
przed zakwalifikowaniem ich do grona dziennikarzy
katolickich, inni uzurpują sobie tę przynależność.
W czym problem?
nowe obyczaje

fajna Msza?

Palący problem Amazonii

Obrazki z miasteczka

Internauci polecają sobie fajne filmy, fajne restauracje, fajne
miejsca na wyjazd i... fajne Msze św. Jakie są kryteria takiej
„fajności”? Co się musi wydarzyć na Liturgii, żeby zasłużyła
na takie miano? A przede wszystkim – skąd się w ogóle
biorą takie poszukiwania?

Jeżeli problemy globalne mają być rozwiązywane globalnie, to musimy się zastanowić nad tym, jak pomóc
nie tylko drzewom, ale także ludziom, aby tych drzew
nie musieli wycinać czy wypalać

Mieszkańcy wielkich miast coraz częściej wolą żyć
„daleko od szosy”
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 37. NUMERU „NIEDZIELI” NA 15 WRZEŚNIA 2019 R.
TEMAT NUMERU: MEDIA. PROFESJA CZY MISJA
Jacy powinni być dziennikarze, którzy kształtują świadomość milionów, a czasem mają większy wpływ
na politykę niż politycy? Krzysztof Ziemiec w wywiadzie „Zawód podwyższonego ryzyka” wskazuje
na szybkość i efektywność, inni mówią o wrażliwości na drugiego człowieka, chęci poprawiania świata
i wiarygodności. Ks. Artur Stopka w artykule „Duch w klatce i katoliccy dziennikarze” przypomina słowa
papieża Franciszka, który prosił, by dziennikarze pokornie poszukiwali prawdy.
Wygrać młodzież dla Polski
Młodzież szkolna realizuje filmy historyczne? Dlaczego nie. Konkurs „Patria nostra” zaprasza starszych
uczniów z kraju i zagranicy do pisania scenariuszy i realizowania filmów. Nie ma jury, bo zwycięzców
wybierają sami uczestnicy. O historycznej pasji i patriotyzmie młodzieży mówi współtwórca konkursu
Mirosław Gryko.
Apokalipsa kresowego świata
Po 17 września 1939 r. sowieckie wojska zagarnęły połowę ziem II RP. Stalin spowodował, że istniejące tam
od wieków ogromne enklawy polskiej kultury, nauki i gospodarki zniknęły niczym Atlantyda. O jednej
z najtragiczniejszych dat w historii Polski mówi prof. Stanisław Nicieja.
MYŚLI DO KAZANIA NA 15 WRZEŚNIA BR. – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Radość z nawrócenia grzesznika Łk 15, 1-32
A w przypowieści, słusznie zwanej Ewangelią w Ewangelii i perłą Łukaszowej Ewangelii, mowa
jest o trudnej i burzliwej relacji dwóch synów z ich ojcem. Dość łatwo odnajdziemy się w starszym lub
młodszym. Ale najważniejsze jest to, że Jezus odsłania prawdę o Sercu Ojca. Wykorzystajmy szansę,
by zagłębić się i w tym, jaka – jak bezdenna, nieskończona, niewyczerpalna – jest miłość Boga Ojca do
nas, ludzi, i zachwycić nią. Oto my wszyscy, bez wyjątku, jako biedni grzesznicy, nieraz lekkomyślnie
naruszający sprawiedliwy ład Bożych praw, możemy wciąż na nowo powracać i ze skruchą w sercu stawać
przed miłującym nas Ojcem. (Krzysztof Osuch SJ)
Jakże nie otworzyć serca na niezawodną prawdę, że Bóg nas kocha, choć jesteśmy grzesznikami?
On zawsze niestrudzenie wychodzi nam naprzeciw, zawsze pierwszy pokonuje drogę, która nas od Niego
dzieli... Miarą wiary jest skrucha i dzięki niej powraca się do Prawdy. (Benedykt XVI)

